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Δεν είναι ένα οποιονδήποτε συνηθισμένο πράσινο ρόφημα!
Ένας 100% συνδυασμός σκόνης υπερτροφών με βιταμίνες,
μέταλλα, αντιοξειδωτικά και ισχυρά φυτοθρεπτικά συστατικά
(συμπεριλαμβανομένης της χλωροφύλλης) από 15 υπερτροφές,
superfruit και άλλων φυτικών συστατικών. Αυτό το μοναδικό
μείγμα είναι ψηλό σε φυτικές πηγές πρωτεΐνες και περιέχει
επίσης πάνω από 20 φυσικά ένζυμα και 70 ωφέλιμα θρεπτικά
συστατικά – είναι μια θρεπτική δύναμη!

Αποτελεί έναν συνδυασμό Θρεπτικά –
πυκνό με υπερτροφές ανά μερίδα!

Πληροφορίες Προϊόντος
Συστατικά (αποξηραμένα, σε σκόνη): * Ενεργοποιημένο
Προ- βλάστησης κριθάρι, * Μήλο, * λιναρόσπορος ,*
χόρτο Σιταριού, * Κινόα, * Χόρτο κριθαριού, * Άλευρα, *
Seagreens® Ascophyllum (Kelp), * Σπιρουλίνα, * μούρο
Acai, * κουρκουμάς, * Φρούτα βατόμουρου, * Φύλλο
Σπανακιού, * φλούδα Λεμονιού
* = Πιστοποιημένα οργανικά συστατικά
Αλλεργική σύσταση: για τα αλλεργιογόνα δείτε τα
συστατικά με έντονα γράμματα.
Το 100% των γεωργικών συστατικών παράγονται
σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής. Τα
βότανα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το διατροφικό
προϊόν καλλιεργούνται σε ψηλά βιολογικά πρότυπα.
Προτεινόμενη χρήση: Αναμειγνύετε 1 ή 2 κουταλιές ή
κουταλάκια του γλυκού (10g έως 20g), 1 έως 3 φορές την
ημέρα. Η σκόνη μπορεί να προστεθεί σε νερό, χυμό
φρούτων, χυμό λαχανικών ή άλλα υγρά. Μπορεί επίσης να
προστεθεί στα φρέσκα φρούτα και να αναμειχθεί στα
smoothies.

Συσκευασμένα με βιταμίνες, μέταλλα και φυτο-θρεπτικά
συστατικά
Περιέχει 15 σούπερ τροφές, superfruits και βότανα
Με οργανικό κριθάρι προ-βλάστησης
Περιέχει πάνω από 20 ένζυμα και 70 θρεπτικά συστατικά
Ένας 100% οργανικός συνδυασμός
Υψηλό σε φυτικές πηγές πρωτεΐνες
Υποστηρίζει τα ψηλά επίπεδα ενέργειας
Υποστηρίζει τον φυσικό καθαρισμό και τη αποτοξίνωση
Δεν περιέχει πρόσθετα συστατικά

Σχετικά με το ρόφημα …
At a glance
Super Greens
Plus

Good to know
Only 38.5 calories per serving

Dairy-free

Over 70 beneficial nutrients

No added sugar

Over 20 natural enzymes
High in vegetable proteins
High in antioxidants
High in chlorophyll
•
•
•

100% organic
15 superfoods
Nutrient-dense

Vegetarian
Vegan
Yeast-free
No artificial additives,
preservatives, colours,
fillers, binders, flow
agents or GMOs

Supports high energy levels
Supports natural cleanse & detox

Σχετικά με τα συστατικά…
Ενεργοποιημένο προ-βλάστησης κριθάρι: Το προ-βλάστησης κριθάρι χρησιμοποιεί την τελευταία πατενταρισμένη
επιστημονική τεχνολογία τροφίμων, όπου όλα τα φυσικά ενεργά ένζυμα και τα θρεπτικά συστατικά στους κόκκους
κριθαριού συλλέγονται λίγο πριν από τη βλάστηση (είναι το πιο πλούσιο και θρεπτικό στάδιο). Το στάδιο
προ-βλάστησης παρέχει επίσης πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία βιταμινών, μεταλλικών αλάτων, αμινοξέων και
απαραίτητων λιπαρών οξέων.
Το προ-βλάστησης κριθάρι που χρησιμοποιείται στο SUPER GREENS PLUS έχει τα ακόλουθα οφέλη:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Απόλυτα βιολογικό
Δημιουργεί 400% περισσότερη ενέργεια από το κοινό κριθάρι
Σύνθετοι υδατάνθρακες για αργή και σταθερή ενέργεια
Περιέχει μόνο 0.28% γλουτένη (ουσιαστικά χωρίς γλουτένη)
Περιέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα
Το προφίλ αμινοξέων ουσιαστικά αντικατοπτρίζει εκείνο του ανθρώπινου σώματος
Υψηλή φυτική πρωτεΐνη (11%)
Υψηλή διαλυτή ίνα - ιδανική για σταθερή απελευθέρωση ενέργειας
Περιέχει SOD, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που δρα ενάντια στις ελεύθερες ρίζες
Βιταμίνες και ανόργανα άλατα διαθέσιμα σε εύκολη αφομοιωμένη τροφή
Περιέχει ωφέλιμα Ωμέγα έλαια

Μήλα, μύρτιλα, καρότα, φλούδα λεμονιού και σπανάκι: Αυτά τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά έχουν προστεθεί
για να συνεισφέρουν σε αυτή τη θρεπτική συνταγή "όλα σε ένα", με τα υψηλά επίπεδα βιταμινών, ανόργανων
συστατικών, ιχνοστοιχείων, ενζύμων και φυσικών διαιτητικών ινών.

Σχετικά με τα συστατικά…
Λινόσπορος / λιναρόσπορος: Οι σπόροι αυτοί είναι πλούσιοι σε λιπαρά Ωμέγα 3 και Ωμέγα
6 οξέα (Ευεργετικά έλαια) και λιγνάνες. Βοηθούν στην παραγωγή ενέργειας και οι ίνες τους
προσθέτουν όγκο στα κόπρανα.
Σιταρόχορτο: Το σιταρόχορτο έχει τόση υψηλή αναλογία θρεπτικών συστατικών προς τις
θερμίδες που θεωρείται ότι είναι ένα πλήρες τρόφιμο από μόνο του - ή μια "υπερτροφή". Στην
πραγματικότητα, ένα κιλό φρέσκου σιταρόχορτου είναι ισοδύναμο όσο με μια θρεπτική αξία
23 κιλών φρέσκων λαχανικών κήπου!
Ένας από τους κύριους λόγους που κάνει το σιταρόχορτο να έχει μια εξαιρετική θρεπτική αξία είναι η παρουσία
της χλωροφύλλης – που είναι μια πράσινη χρωστική ουσία (ισχυρά φυτοχημική) που σχηματίζεται σε φυτά
λόγω παρουσία ηλιακού φωτός, από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Το σιταρόχορτο περιέχει μέχρι και 70%
χλωροφύλλη. Μια τυπική ανάλυση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• βιταμίνες (συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης Α, όλων των βιταμινών Β, της βιταμίνης C,
της βιταμίνης Ε και της βιταμίνης Κ)
• Μέταλλα (συμπεριλαμβανομένου του σιδήρου, του φωσφορικού, του βορίου, του
χαλκού, του σεληνίου, του ασβεστίου, μαγνησίου, καλίου, χρωμίου, μαγγανίου, φώσφορου,
πυριτίου και ψευδάργυρου).
Εκτός από την χλωροφύλλη, το σιταρόχορτο αποτελεί επίσης μια πολύ καλή πηγή:
• φυτικών ινών
• Πλήρης φυτική πρωτεΐνη: Το σιταρόχορτο περιέχει εκπληκτική ποσότητα πλήρους πρωτεΐνης, όπως συμβαίνει με
πολλά άλλα φρέσκα φυλλώδη πράσινα λαχανικά. Επιπλέον, επειδή είναι φυτική πρωτεΐνη, είναι επίσης θρεπτικά πυκνή
και άπαχη και δεν περιέχει υψηλά επίπεδα κορεσμένων λιπαρών, χοληστερόλης και θερμίδων που συνήθως
απαντώνται σε ζωικές / γαλακτοκομικές πηγές.
• Φυσικά ένζυμα: Το σιταρόχορτο περιέχει μεγάλο αριθμό ωφέλιμων εξωγενών ενζύμων (ένζυμα που δεν έχουν
παρασκευαστεί στο ανθρώπινο πεπτικό σύστημα), όπως είναι η οξειδάση, λιπάση, πρωτεάση, αμυλάση, καταλάση,
υπεροξειδάση, τρανϋδροδινάση και υπεροξυδισμουτάση (SOD). Αυτά τα ένζυμα υποστηρίζουν την αποτελεσματική
πέψη που είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κυριολεκτικά εκατοντάδες χιλιάδες συγκεκριμένα ένζυμα.
Κινόα: Αυτός ο κόκκος έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και έχει προστεθεί στο μείγμα SUPER GREENS PLUS
για την υποστήριξη στο προφίλ των αμινοξέων των προ-βλαστημένου κριθαριού και του σιταριού.
Χόρτο κριθαριού: Αυτό έχει προστεθεί για να ενισχύσει το ενζυμικό δυναμικό και να βοηθήσει στη χρήση και την
αφομοίωση των θρεπτικών ουσιών.
Άλφα-άλφα: Πλούσιο σε βιταμίνες και ανόργανα συστατικά όπως προ-βιταμίνη Α (Β-καροτίνη), Β6, C, D, E, K, P.
Αποδίδει 10 φορές περισσότερη απόδοση σε ορυκτά από έναν μέσο όρο δημητριακών. Περιέχει επίσης χλωροφύλλη
και περιέχει 8 βασικά ένζυμα.
Seagreens® Ascophyllum (φύκια): Πρόκειται για ένα μεγάλο, κοινό καφέ φύκι (Phaeophyceae) που ανήκει στην
οικογένεια Fucaceae και είναι το μοναδικό είδος στο γένος Ascophyllum. Πρόκειται για φύκια του βόρειου Ατλαντικού
Ωκεανού. Είναι συνηθισμένο στις βορειοδυτικές ακτές της Ευρώπης (από το Svalbard έως την Πορτογαλία)
συμπεριλαμβανομένων της ανατολικής Γροιλανδίας και της βορειοανατολικής ακτής της Βόρειας Αμερικής. Το
Seagreens® Ascophyllum nodosum προέρχεται από Σκωτικά εξωτερικά εβρίδια και είναι το υψηλότερο από τα είδη
του Seagreens® όσον αφορά τα επίπεδα ιωδίου – συνήθως 700 mcg ιωδίου ανά 1 g. Το Ascophyllum nozosum είναι
πλούσιο και σε μακροθρεπτικά συστατικά (π.χ. άζωτο, φώσφορο, καλίο, ασβεστίο, μαγνησίο, θείο) όσο και σε
μικροθρεπτικά συστατικά (π.χ. μαγγάνιο, χαλκό, σίδηρο, ψευδάργυρο). Επίσης περιέχει κυτοκινίνες, γιβερελίνες τύπου
Auxin, βεταϊνες, μαννιτόλη, οργανικά οξέα, πολυσακχαρίτες, αμινοξέα, αντιοξειδωτικά και πρωτεΐνες, τα οποία είναι
όλα ωφέλιμα.
Σπιρουλίνα: Όπως και με τα φύκια, αυτό το θαλασσινό φυτό συλλέγεται φυσικά και έχει συμπεριληφθεί στο
SUPER GREENS PLUS καθώς προσφέρει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα βιταμινών, ανόργανων συστατικών,
ιχνοστοιχείων και αμινοξέων.

Σχετικά με τα συστατικά…
Μούρο Acai: Ένα μούρο της Νότιας Αμερικής με υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά
και (σε πολτό) διαιτητικές ίνες. Τα μούρα Açaí είναι επίσης πλούσια σε σημαντικά λιπαρά οξέα
όπως τα Ωμέγα 6 και Ωμέγα 9, καθώς και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη Γ και πολλά
άλλα ορυκτά συμπεριλαμβανομένων του σιδήρου, του ασβεστίου και του ψευδαργύρου. Το
μούρο Açaí αναφέρεται συχνά από ειδικούς στον τομέα της υγείας ως η "τέλεια υπερτροφή ".
Κουρκουμάς: Γνωστό ως το "μπαχαρικό της ζωής", ο κουρκουμάς έχει χρησιμοποιηθεί για χιλιάδες
χρόνια ως μέρος του συστήματος Αγιουβέρδα που ασκείται από τους Ινδούς θεραπευτές. Η
κουρκουμίνη, προερχόμενη από τον κουρκουμά είναι ένα ισχυρό αντιφλεγμονώδες και ισχυρό
αντιοξειδωτικό, το οποίο επίσης βοηθά στην αναστολή της αποικοδόμησης των βασικών
λιπαρών οξέων. Ο κουρκουμάς χρησιμοποιείται επίσης για τη μείωση της φλεγμονής του ήπατος
και για την ενίσχυση της ηπατικής λειτουργίας.

Ευεργετικό για:
•
•
•
•
•
•
•

Ανοσοποιητικό σύστημα
Καθαρισμό και αποτοξίνωση
Αλκαλοποίηση σώματος
Επιπέδων ενέργειας
Πρόσληψη θρεπτικών ουσιών
Φλεγμονώδεις καταστάσεις
Αντιοξειδωτικών επιπέδων

•
•
•
•
•
•
•

Υγιή καρδιά
Σταθερά επίπεδα σακχάρου στο αίμα
Χορτοφάγους και vegans
Απώλεια βάρους
Υγιεινή διατροφή
Ενεργό τρόπο ζωής
Ήπιο καθαρισμό του εντέρου

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τυποποιημένα βιολογικά προϊόντα
Πρότυπα: Τα βιολογικά προϊόντα και οι παραγωγοί είναι διαπιστευμένοι και πιστοποιημένοι από

το Soil Association, σύμφωνα με τους αυστηρούς κανονισμούς και πρότυπα που αποσκοπούν στην
προστασία του καταναλωτή και στη διατήρηση της φυσικής διατροφής.

Υγεία: Η βιολογική γεωργία παράγει πιο υγιεινά και αποτελεσματικότερα θρεπτικά συστατικά με βάση τα τρόφιμα,

όπως απαιτεί το σώμα μας, χωρίς όλες τις επιβλαβείς χημικές ουσίες, τους ρύπους και άλλες τοξίνες που απαντώνται
συχνά σε μη βιολογικά τρόφιμα. Σε ανασκόπηση 41 δημοσιευμένων μελετών που συγκρίνουν τη διαιτητική αξία των
βιολογικά εξελιγμένων και συμβατικά καλλιεργούμενων φρούτων, λαχανικών, βότανων και σπόρων, ένας
επαγγελματίας υγείας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε ένα σημαντικά υψηλότερο επίπεδο θρεπτικών ουσιών
στις βιολογικά καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα: 27% περισσότερη βιταμίνη Γ, 21,1% περισσότερο σίδηρο, 29,3%
περισσότερο μαγνήσιο και 13,6% περισσότερο φώσφορος. Επιπλέον, τα βιολογικά προϊόντα είχαν 15,1% λιγότερα
νιτρικά.

Περιβάλλον: Ένα μεγάλο μέρος των εκπομπών θερμοκηπίου του Ηνωμένου Βασιλείου δημιουργείται από τη

γεωργία. Επιλέγοντας τοπικά, βιολογικά και εποχικά προϊόντα, μπορείτε να βοηθήσετε στη μείωση του
αποτυπώματος άνθρακα. Η βιολογική γεωργία επίσης περιορίζει τη χρήση των τεχνητών φυτοφάρμακων και
απαγορεύει τη χρήση χημικών λιπασμάτων και άλλων τοξινών, τα οποία μπορούν να μολύνουν τόσο τα τρόφιμά μας
όσο και το περιβάλλον.

Γενετική τροποποίηση: Οι γενετικά τροποποιημένες (GM) καλλιέργειες και τα συστατικά γνωστά ως «φαγητά
Frankenstein» απαγορεύονται σύμφωνα με τα βιολογικά πρότυπα.

Καλή μεταχείριση των ζώων: Τα ζώα που εκτρέφονται με βιολογικά μέσα πρέπει να φυλάσσονται στο ύπαιθρο

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υπάρχουν οδηγίες για τη γενική φροντίδα των ζώων. Η συνηθισμένη χρήση
αντιβιοτικών απαγορεύεται επίσης, με την αντιμετώπιση για τυχόν ανησυχιών σχετικά με τους συναφείς κινδύνους για
την ανθρώπινη υγεία από το υψηλό επίπεδο χρήσης τους από τους μη βιολογικούς αγρότες.
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